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МОТИВИ, СЪОТВЕТНО ДОКЛАД, ЗА КОНКРЕТНАТА НЕОБХОДИМОСТ ОТ  

ПРИЕМАНЕ НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ НА 
ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД 

Със Закона за горите и свързаните с него подзаконови нормативни актове  се 
определят обществените отношения, свързани с опазването, стопанисването и ползването 
на горските територии, условията и редът за осъществяване на дейностите по контрол и 
опазване на горските територии в т. ч. собственост на общините. Съгласно чл. 181 ал. 6 от 
ЗГ, общинският съвет определя с наредба реда за управление на горските територии – 
общинска собственост. В тази връзка е необходимо да се приеме Наредба за управление на 
горските територии собственост на община Велинград. 

Проектът на Наредбата е съобразен с регламентите и изискванията  на нормативната 
уредба. Уредени са собствеността, правомощията, задълженията и отговорността на 
общината, свързани с управлението на горските територии, опазването, стопанисването и 
ползването им, с цел тяхното оптимално развитие. Разписан е редът за разпореждането с 
горските територии, собственост на общината и управлението им. Естественото 
възобновяване и залесяване с дървесни и храстовидни видове, редът условията и начините 
за възлагане изпълнението на дейности в горските територии на общината, редът и 
условията за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, както и редът и 
условията за провеждането на сечи в горските територии – общинска 
собственост.Регламентира се защитата на горските територии, обхващаща мерки за 
превенция и борба с болести, вредители, пожари и други въздействия. Регламентирани са 
правилата за достъпа до горските територии- общинска собственост и строителството в тях. 

С приемането на Наредбата се дава възможност за регламентация на принципите на 
управлението на горските територии на общината и организация на управлението и 
контрола  на дейностите в тях. 

 
Причината, която налага приемане на Наредба за управлението на горските 

територии – собственост на община Велинград: 
Като колективен орган на местното самоуправление по смисъла на чл. 18, ал. 1 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, общинският 
съвет е овластен да издава нормативни актове, с които урежда, съобразно нормативни 
актове от по-висока степен, обществени отношения с местно значение. В чл. 21, ал. 1 от 
ЗМСМА са изброени правомощията му, а съгласно ал. 2 на чл. 21 от ЗМСМА в изпълнение 
на правомощията си по ал. 1 общинският съвет приема правилници, наредби, инструкции, 
решения, декларации и обръщения. 

Съгласно чл. 186, ал. 6 от ЗГ, общинският съвет определя с наредба реда за 
управление на горските територии - общинска собственост. 
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Съгласно чл. 51 от ЗГ, предоставянето под наем или под аренда на поземлени имоти 

в горски територии - общинска собственост, се извършва по ред, определен с наредба на 
съответния общински съвет. 

Към настоящия момент на територията на община Велинград няма приета наредба, 
която да урежда обществените отношения, свързани с управлението на общинските горски 
територии. 

Целта, която се поставя с приемане на Наредба за управлението на горските 
територии – собственост на община Велинград е регулиране на обществените отношения, 
свързани с управлението на общинските горски територии – собственост на община 
Велинград. 

Целта обхваща: 
- Постигане на яснота, публичност и обективност при управлението на 

горските територии на Община Велинград. 
- Законосъобразно провеждане на процедурите по управление и разпореждане 

с общинска собственост. 
- Създаване на административен ред за превенция и констатиране на 

нарушения.  
Очакваните резултати от приемане на на Наредба за управлението на горските 

територии – собственост на община Велинград са: 
- Устойчиво стопанисване на общинските горски територии, поддържане и 

подобряване състоянието им, опазването и увеличаване на производството дървесина и 
недървесни горски продукти, чрез природосъобразно стопанисване. 

- Подобряване на работата по прилагането на законовите и подзаконовите 
изисквания във връзка с опазването и развитието на горските територии- общинска 
собственост, както и повишаване на контрола за съблюдаването им. 
 

Финансови средства, необходими за прилагането на Наредба за управлението на 
горските територии – собственост на община Велинград 

Няма конкретни данни за необходимост от допълнителни финансови средства във 
връзка с въвеждането на Наредба за управлението на горските територии – собственост на 
община Велинград.  

Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз и правото на Република 
България: Предлаганият проект за Наредба за управлението на горските територии – 
собственост на община Велинград е подзаконов нормативен акт, от изричната 
компетентност на органите за местно самоуправление и съответства на националното 
законодателство.  

Не е констатирано несъответствие с регламенти на Европейския съюз, съответно 
несъответствие с подписан договор.  

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, проектът на Наредба за 
управлението на горските територии – собственост на община Велинград, мотивите 
съответно докладът и проектът на акт за приемане, ведно с цялостна предварителна оценка 
на въздействието (ЦПОВ) и Резюме на ЦПОВ се публикуват на интернет страницата на 
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община Велинград и на Портала за обществени консултации, за обществено обсъждане, 
като на заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок за предложения и становища.  

При изработване на проекта са спазени принципите на необходимост, обоснованост, 
предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност.  

Принцип на необходимост - Наредба за управлението на горските територии – 
собственост на община Велинград се приема на основание чл. 186, ал. 6 от Закона за горите. 

Принцип на обоснованост – прилагането на принципа е скрепено в доклади, 
резултат на проучване на данните и анализирането им с извършена оценка на 
въздействието, където е възможно.  

Принцип на предвидимост и откритост – проектът, ведно със съпътстващите го 
документи – доклади, мотиви, становища, оценка на въздействие, са обявени на сайта на 
община Велинград и Портала за обществени консултации за становища и предложения от 
заинтересованите лица.   

Принципът на съгласуваност – предлаганият проект е по инициатива на  
прилагащите.  

Принцип на субсидиарност, пропорционалност и стабилност: С наредбите, 
Общински съвет урежда обществени отношения с местно значение, в рамките на 
предоставените му от закона правомощия.  

Фактически основания: Липса на подзаконов нормативен акт за уреждане на 
обществени отношения с местно значение. 

Правни основания: чл. 51 и чл. 186, ал. 6 от Закона за горите, чл. 5, ал. 1 от АПК, 
чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА при спазване на изискванията на чл. 75-80 от 
Административно процесуалния кодекс и чл. 11, ал. 3 и чл. 15, ал. 1, чл.18а, чл. 20, чл. 26 и 
чл. 28, ал. 1 от Закона за нормативните актове.  

Период събиране на становища, предложения: 24.08.2021г. – 24.09.2021г., 
включително. 
 
 
С уважение,    (п) 
Д-Р КОСТАДИН КОЕВ   
Кмет на Община Велинград 
 
 
Съгласувал:     (п) 
инж. Петър Кондев 
Началник на отдел „ИБКТ” 

 
Изготвил:    (п) 
Ал. Керина –юрисконсулт 


